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1. Bud żet  

 
 

2. Programy 
 
 

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

Priorytet I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości  
Zakres projektów 1. Strefy aktywności gospodarczej.  

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych w 
celu nadania im funkcji gospodarczych, sprzyjających lokalizowaniu nowych 
inwestycji i przyciąganiu inwestorów, w tym tworzenie parków biznesowych 
jako powierzchni sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji.  
 
2. Inkubatory przedsiębiorczości.  
Wsparcie przeznaczone zostanie na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i 
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.  

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Typ 1 - Strefy aktywności gospodarczej:  
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.  
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 000 PLN.  
Typ 2 - Inkubatory przedsiębiorczości:  
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.  
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 000 PLN.  
 

Programowanie 2007 - 2014 Programowanie 2014 - 2020 
Bud żet w ramach funduszu spójno ści: 

67,9 mld euro 
Bud żet w ramach funduszu spójno ści: 

82,5 mld euro  
Program Infrastruktura i Środowisko 

28,3 mld euro 
Program Infrastruktura i Środowisko 

27,41 mld euro 
Program Innowacyjna Gospodarka 

8,7 mld euro 
Program Inteligentny Rozwój 

8,61 mld euro 
Brak odpowiednika Program Polska Cyfrowa  

2,17 mld euro 
Program Kapitał Ludzki 

10 mld euro 
Program Wiedza Edukacja Rozwój  

4,69 mld euro 
Program Rozwój Polski Wschodniej 

2,4 mld euro 
Program Polska Wschodnia  

2 mld euro 
Program Pomoc Techniczna 

0,5 mld euro 
Program Pomoc Techniczna  

700,12 mln euro 
Programy regionalne 17,3 mld euro  
(25,4% funduszy polityki spójno ści) 

Programy regionalne 31,28 mld euro  
(38% funduszy polityki spójno ści)  

RPO dla woj. świętokrzyskiego 
769 528 014 euro 

RPO dla woj. świętokrzyskiego  
1 364 543 593 euro 

RPO dla woj. podkarpackiego  
1 198 786 957 euro 

RPO dla woj. podkarpackiego  
2 114 243 760 euro 

RPO dla woj. lubelskiego  
 1 192 840 908 euro  

RPO dla woj. lubelskiego  
2 230 958 174 euro 
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Priorytet II. Cyfrowe Podkarpackie 
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług  
Zakres projektów 1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym tworzenie i 

udostępnianie zasobów cyfrowych.  
2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych 
do funkcjonowania e-usług publicznych.  
3. Tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji 
przestrzennej.  
4. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego.  
 

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  
- projektu z zakresu informacji przestrzennej (GIS): 190 000 000 PLN,  
- projektu dotyczącego pozostałych typów: 6 000 000 PLN.  

Priorytet III. Czysta energia 
Działanie 3.1 Rozwój OZE 
Zakres projektów  

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących 
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, 
wiatru, słońca, geotermii15, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy 
instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:  
- energia wodna (do 5 MWe),  
- energia wiatru (do 5 MWe),  
- energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),  
- energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii 
elektrycznej),  
- energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),  
- energia biomasy (do 5 MWt/MWe).  

Możliwa realizacja „projektów parasolowych”  
Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  
 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000 PLN  
 

Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków  
Zakres projektów Głęboka modernizacja energetyczna:  

a) budynków użyteczności publicznej,  
b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  wraz z wymianą oświetlenia tych 
obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:  
- ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,  
- modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń 
w budynkach na efektywne energetycznie,  
- montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),  
- izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja 
instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z 
podłączeniem do sieci ciepłowniczej  lub wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, 
kotły na biomasę),  
- przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących,  
- likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,  
- modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) 
ciepła,  
- zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii 
w budynku (w tym zawory termostatyczne),  
- modernizacja instalacji elektrycznych budynku, która skutkować będzie 
ograniczeniem strat energii,  
- instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  
- instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji24,  
- modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w/na budynku na 
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stałe).  

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  
 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000 PLN  
 

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza  
Zakres projektów Poddziałanie  3.3.1 

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa:  
- sieci, przyłączy ciepłowniczych,  
- węzłów cieplnych.  
 
2. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, 

węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i 
CWU).  
 

3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych 
źródeł ciepła39 (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:  
- demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,  
-  instalację kotła gazowego o sprawności  powyżej 90 % lub kotła na 
biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012,  
- niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło 
przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.  
 
Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.  
Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.  
 
3. Modernizacja systemów oświetlenia.  

 
4. Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publiczne, które będą 

spełniać standardy budownictwa pasywnego. 
Poddziałanie 3.3.2 

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych 
źródeł ciepła42 (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:  
- demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,  
- instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 według normy 
PN EN 303-5:2012,  
- niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło 
przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU.  

 
Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.  
Możliwe „projekty parasolowe” 

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Poddziałanie  3.3.1 
Maksymalna kwota dofinansowania dla:  
a) projektu w zakresie systemów oświetlenia wynosi 2 000 000 PLN,  
b) projektu z pozostałych typów wynosi 10 000 000 PLN.  
Poddziałanie  3.3.2 
Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 3 000 000 PLN.  
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  
 

Priorytet IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 
Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń  
Zakres projektów 1. Rozwój form małej retencji:  

a) budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) lub przebudowa obiektów małej 
retencji w szczególności: zbiorników retencyjnych posiadających retencję 
powodziową wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie, zbiorników 
wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych,  
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b) budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych wraz z obiektami 
związanymi z nimi funkcjonalnie,  
c) budowa polderów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z 
nimi funkcjonalnie,  
d) odtwarzanie naturalnych obszarów zalewowych wraz z wykupem niezbędnych 
terenów,  
e) zakup sprzętu i wyposażenia oraz instalacji w zakresie form małej retencji - 
jako element większego projektu,  
f) budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) retencji kanałowej 
ograniczającej szybki odpływ wód z wyłączeniem kanalizacji deszczowej.  
 
2. Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim 
ryzykiem powodziowym:  
a) rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu zabezpieczenia 
budowli przeciwpowodziowych już istniejących (kompleksowe remonty, 
dostosowanie do obowiązujących standardów - w tym m.in. wałów 
przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),  
b) budowa nowych budowli przeciwpowodziowych, stanowiących uzupełnienie 
istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,  
c) rozbiórka obiektów budowlanych (w tym budowli przeciwpowodziowych), 
których technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają 
bezpieczeństwu ekologicznemu lub społecznemu, np. mogą spowodować 
spiętrzenie fali powodziowej.  
 
3. Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i 
prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi.  
 
4. Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub 
wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 
lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.  
 
5. Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów 
ochrony przed pożarami lasów w zakresie:  
a) sieci stałej obserwacji naziemnej (systemów wykrywania i sygnalizacji 
pożarów: maszty, detektory, urządzenia przesyłu i obróbki danych, urządzenia 
alarmowe, systemy i wyposażenie monitoringowe),  
b) zakupu systemów łączności alarmowo-dyspozycyjnej, przenośnych środków i 
sprzętu gaśniczego dla służb Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów 
Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych,  
c) wyposażenia punktów alarmowo-dyspozycyjnych,  
d) oznakowania dróg stanowiących dojazdy pożarowe na obszarach lasów (bez 
budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu dróg),  
e) zakupu sprzętu do baz sprzętu przeciwpożarowego (z wyłączeniem pojazdów),  
f) budowy, przebudowy, remontu punktów czerpania wody do ochrony 
przeciwpożarowej lasów.  
 

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla projektu:  
- z zakresu rozwoju form małej retencji: 40 000 000 PLN,  
- mającego na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym: 30 
000 000 PLN,  
- dotyczącego zakupu pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej / 
wyposażenia / sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP: 300 000 PLN.  
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Działanie 4.2 Gospodarka odpadami  
Zakres projektów 1. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami 

komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi w województwie podkarpackim:  
a) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych, w tym składowisk odpadów komunalnych,  
b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych,  
c) zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki  odpadami 
komunalnymi wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć 
wymienionych w lit. a) – b),  
d) działania informacyjno-promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym 
elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. a) – b).  
 
2. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami 
innymi niż komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych, zgodne z Planem 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (WPGO). Projekty 
mogą obejmować:  
a) budowę, rozbudowę, przebudowę i/lub wyposażenie infrastruktury 
gospodarowania odpadami innymi niż komunalne,  
b) zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami innymi 
niż komunalne wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem 
przedsięwzięcia wymienionego w lit. a).  
 
3. Rekultywacja składowisk odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Podkarpackiego (WPGO 
 

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

 
Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 200 000 PLN  

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa  
Zakres projektów Poddziałanie 4.3.1  

 
1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie 
infrastruktury oczyszczalni ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z 
przedziału 2-10 tys. RLM.  
2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie 
infrastruktury kanalizacji ściekowej - projekty w obrębie aglomeracji z 
przedziału 2 - 10 tys. RLM.  
3. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako 
element projektu dotyczącego gospodarki ściekowej.  
 
Poddziałanie 4.3.2  
 
1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie sieci 
wodociągowych69, ujęć, stacji uzdatniania wody.  
2. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako 
element projektu dotyczącego zaopatrzenia w wodę.  
 

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Poddziałanie 4.3.1  
Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu gospodarki ściekowej – 8 
000 000 PLN  
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Poddziałanie 4.3.2  
Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu zaopatrzenia w wodę – 2 
000 000 PLN  

Działanie 4.4 Kultura 
Zakres projektów 1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane76 i/lub zakup 

wyposażenia służące zachowaniu zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem77, 
w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne regionu.  
2. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i/lub zakup wyposażenia w 
zakresie zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, 
księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, w celu ich udostępnienia jako 
atrakcje kulturalne regionu i zabezpieczenia przed zagrożeniami.  
3. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie 
infrastruktury służącej udostępnianiu zabytków, znajdującej się wyłącznie w 
bezpośrednim ich otoczeniu (tylko jako element większego projektu).  
4. Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury 
instytucji kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, 
domów kultury, galerii sztuki, wraz z bezpośrednim otoczeniem powiązanym z 
funkcjonowaniem tych obiektów.  
5. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu 
monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz instytucji kultury 
wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń (tylko jako element większego 
projektu).  
6. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu 
udostępniania zabytków oraz instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych 
(tylko jako element większego projektu).  
 

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Maksymalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące wyłącznie zabytków 
ruchomych: 1 000 000 PLN, pozostałe projekty 3 000 000 PLN   

Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna  
Zakres projektów 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia, i/lub usługi w 

zakresie ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w 
tym położonych na obszarach Natura 2000), a także ochrony siedlisk i gatunków 
w parkach miejskich i ekoparkach z zastosowaniem gatunków rodzimych, 
zanikających, wypieranych charakterystycznych dla danego terenu.  
2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia, i/lub usługi w 
zakresie niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem 
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach 
chronionych).  
3. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie 
niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego 
oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form 
ochrony przyrody82 - jako element projektów dotyczących w podstawowym 
zakresie ochrony różnorodności biologicznej.  
4. Opracowywanie:  
a) planów ochrony dla rezerwatów przyrody parków krajobrazowych oraz 
dokumentów waloryzujących obszary chronionego krajobrazu,  
b) inwentaryzacji przyrodniczych, na potrzeby dokumentów wymienionych w lit 
a), inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 
położonych w granicach parków krajobrazowych i obszarów chronionego 
krajobrazu,  
c) audytu krajobrazowego dla województwa podkarpackiego.  
5. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia na potrzeby 
centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, 
ginące, wypierane lub zagrożone np.:  
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a) banki genowe,  
b) ogrody botaniczne,  
c) lecznice i ośrodki rehabilitacji dla zwierząt dzikich i chronionych.  
6. Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury 
istniejących ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych).  

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN.  
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  
- dla projektów, które dotyczą centrów edukacji ekologicznej: 1 000 000 PLN85,  
- dla planów ochrony dla rezerwatów przyrody parków krajobrazowych oraz 
dokumentów waloryzujących obszary chronionego krajobrazu, inwentaryzacji 
przyrodniczych, audytu krajobrazowego dla województwa podkarpackiego: 5 
000 000 PLN,  
- dla pozostałych typów projektów: 3 000 000 PLN.  

Priorytet VI. Spójno ść Przestrzenna i Społeczna 
 Turystyka na obszarach uzdrowiskowych i na terenach, dla których 

sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru 
ochrony uzdrowiskowej.  

Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej  
Zakres projektów Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

 
1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącej infrastruktury podmiotów 

ochrony zdrowia.  
 
2. Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia 
usług medycznych.  
 
3. Rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako 
element szerszego projektu wymienionego w punkcie 1 i 2.  
 
Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej  
 
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie 
istniejącej infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy 
społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym.  
 
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie 
istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej.  
 
3. Budowa, przebudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont 
zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane, 
chronione i socjalne, realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę i/lub 
wyposażenia – powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji 
społeczno – zawodowej. Dopuszczalne będzie wsparcie wykraczające poza 
części wspólne budynków mieszkalnych.  
 
4. Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont istniejących budynków 
wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby 
dziecięce, oddziały żłobkowe, m.in.:  
a) dostosowanie pomieszczeń, w tym dostosowanie do wymogów sanitarnych 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, 
szatni, itp.,  
b) modernizacja istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkow  
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,  
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c) zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych niezbędnych do świadczenia 
usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym m.in. meble, wyposażenie 
wypoczynkowe dla dzieci),  
d) zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
e) wyposażenie placu zabaw  

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  
 
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu – 10 000 000 PLN 
(tryb konkursowy).  
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN.  
 
Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej  
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla:  
- 1 typu projektu: 500 000 PLN.  
- 2 typu projektu: 300 000 PLN.  
- 3 typu projektu: 200 000 PLN.  
- 4 typu projektu: 100 000 PLN.  
 
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi:  
- dla 1 typu projektu: 3 500 000 PLN.  
- dla 2 typu projektu: nie dotyczy.  
- dla 3 typu projektu: 1 000 000 PLN.  
- dla 4 typu projektu: 1 000 000 PLN.  

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej  
Zakres projektów Ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Programie 

Rewitalizacji obejmującym obszary miejskie i/lub obszary wiejskie poprzez:  
1. Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub 
nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 
kulturalnych, turystycznych lub rekreacyjnych:  
 
a) budynków użyteczności publicznej127, wraz z zagospodarowaniem 
przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem, zdegradowanych 
budynków (w tym poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, 
pokolejowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie 
związanego z budynkiem,  
b) obszaru przestrzeni publicznej.  
 
2. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w 
rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej 
wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem – 
tylko, jako element 1 typu projektu.  
 
W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający 
realizację kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów 
Lokalnego / Gminnego Programu Rewitalizacji) możliwa jest:  
a) budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiającej 
dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie 
przekraczającej 30 % kosztów kwalifikowalnych projektu,  
b) budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej tj. 
przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych i teletechnicznych na obszarze objętym projektem, w 
celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do 
podstawowych usług komunalnych,  
c) przebudowa części wspólnych budynków mieszkalnych (wyłącznie dla 1 typu 
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projektu),  
d) przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,  
e) realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, 
jaka będzie pełniona przez budynek/przestrzeń publiczną.  
 

Minimalna i 
maksymalna 
wartość 
wydatków 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu – 20 000 000 PLN. 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN 

 
II. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  

2014 – 2020 
Nazwa działania M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 
Działanie Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.  
Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii  

Opis rodzaju 
operacji 

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację 
dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.  
 
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000 zł 
na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z 
EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
W ramach operacji wartość całkowitego 10walifikowanego kosztu nie może 
przekroczyć 1 000 000 EUR.  
 

Działanie Gospodarka wodno – ściekowa. 
Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii  

Opis rodzaju 
operacji 

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:  
� Budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów 

budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków.  

� Zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń 
wodociągowych. 

 
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł 
na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z 
EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
W ramach operacji wartość całkowitego 10walifikowanego kosztu nie może 
przekroczyć 1 000 000 EUR.  

Działanie Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie 
przestrzeni publiczne 

Poddziałanie 7.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej 
infrastruktury  

Opis rodzaju 
operacji 

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:  
� Budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje 

kulturalne, w tym świetlic i domów kultury.  
� Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu 

przestrzennego.  
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na 
miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane 
w ramach poddziałania: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, 
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odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w 
zakresie świadomości środowiskowej oraz poddziałania Inwestycje w tworzenie, 
ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – na zakres 
dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów 
pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.  
 
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych projektu.  
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może 
przekroczyć 1 000 000 EUR.  

Działanie Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów.  

Poddziałanie 7.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej 
infrastruktury 

Opis rodzaju 
operacji 

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację 
targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji 
lokalnych produktów.  
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na 
beneficjenta w okresie realizacji Programu.  
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych projektu.  
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może 
przekroczyć 1 000 000 EUR  

Działanie Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. 
Poddziałanie 7.6 - Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i 

poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu 
wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie 
świadomości środowiskowej  

Opis rodzaju 
operacji 

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:  
� odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, 

służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,  
� zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w 

danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.  
 
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na 
miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane 
w ramach poddziałania: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, 
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 
krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w 
zakresie świadomości środowiskowej oraz poddziałania Inwestycje w tworzenie, 
ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury – na zakres 
dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów 
pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.  
 
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych projektu.  
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może 
przekroczyć 1 000 000 EUR. 

 


